درخواستی برای برنامه کمکی تغذیه تکمیلی ()SNAP
برای درخواست :شما حق دارید در هر زمان برای فواید  SNAPدرخواست دهید.
ً
فواید از تاریخ دریافت درخواست پشتیبانی از بخش پشتیبانی خانواده ( )FSDارائه می شود که باید شامل نام  ،آدرس و امضای شما باشد .لطفا بخشهای
•
 2تا  6را تکمیل کنید تا به  FSDکمک کنید تا برنامه شما سریعتر پردازش شود.
شما می توانید درخواستی خود را ذریعه ایمیل ،پست یا فکس ارسال کنید .در صورت نیاز به مصاحبه ،می توان آن را با تلیفون تکمیل کرد .در صورت
•
ارائه شماره تلیفون در درخواستی شما ،بخش پشتیبانی خانواده سعی می کند با شما تماس بگیرد ،یک روز بعد از خانه پری درخواست شما برای تکمیل
مصاحبه تعیین خواهد شد .،اگر شماره تلفن خود را نداده اید ،یا اگر در زمان تماس ما قادر به تکمیل مصاحبه خود نیستید  ،لطفا ً برای تکمیل مصاحبه
خود با  855 823 4908تماس بگیرید یا برای تکمیل این امر در اسرع وقت به دفتر  FSDمراجعه کنید .ممکن بخاطر تایید بعض معلومات ارایه شده
شما به اداره  FSDمطالبه شود
تاریخ درخواستی :در صورت تأیید ،فواید  SNAPشما زمانی برای تان ارائه می شود که  FSDدرخواست شما را دریافت کند .این تاریخ ثبت نام شماست.اگر در
موسسه ای هستید و همزمان برای فواید  SNAPو درآمد امنیتی اضافی ( )SSIدرخواستی می کنید ،تاریخ ثبت درخواستی شما تاریخ آزادی از موسسه است.
نماینده باصالحیت :برای تکمیل درخواست و/یا مدیریت فواید خود می توانید بیش از یک شخص به حیث نماینده انتخاب کنید.آنها به عنوان نماینده باصالحیت شما عمل
خواهند کرد .اگر نماینده باصالحیت می خواهید ،فورم نماینده باصالحیت ( )IM-6ARرا در آدرس زیر تکمیل کنید
 https://dss.mo.gov/fsd/formsmanual/pdf/im-6ar.pdfو همرای  FSDتماس بگیرید.

بخش  – 1در باره خود برای ما بگوید
اسم مکمل شما (اول ،وسط ،تخلص) _____________________________________________________ :من بی مسکن هستم
آدرس منزل (کوچه ،شهر،ایالت ،پستی):

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
مملکت____________________:
آدرس پستی ،در صورت که متفاوت
باشد_____________________________________________________________________ :
________________________________________________________________

مملکت_____________________:
تلیفون _____________________________ :1

موبایل

خانه

تلیفون ____________________________ _ :2

موبایل

خانه

شغل
شغل

دیگر
دیگر

ایمیل
آدرس ______________________________________________________________________________________:
بهترین وسبله تماس با شما:

موبایل

ایمیل

پست

متن

(در همه جا موجود نیست)

بر اساس قوانین دولت ایالت میسوری ) (MISSOURIو مقررات مربوط به ایاالت متحده در بخش کشاورزی،
من در اینجا برای مزایای  SNAPدرخواست دهید.
امضا شما  ______________________________________________________________ :تاریخ:
__________________

بخش  - 2سواالت کلیدی برای خدمات سریعتر
اگر شما واجد شرایط باشید ،درصورت پاسخ شما به لفظ (بلی) به هر یک از سواالت ذیل ،شما در ظرف  7روز پس از خانه پری درخواستی فواید خود را دریافت
خواهید کرد در غیر آن مزایای خود را در ظرف  30روز پس از خانه پری درخواستی دریافت خواهید کرد.
 -1ایا خانواده شما انتظار این را دارد که کمتر از  150دالر را در یک ماه درآمد داشته باشد
نخیر
بلی
و یا هم کمتر از  100دالر را به صورت نقد و یا در حساب بانکی موجود باشد؟
 -2ایا خانواده شما هزینه اجاره/گروی و  /یا مصارف خدمات بیشتر از کل درآمد ،پول نقد
نخیر
بلی
و حسابهای بانکی شما در این ماه دارد؟
 -3آیا خانواده شما شامل کارگر مهاجر یا مزرعه فصلی است که درآمد آن متوقف شده و
نخیر
بلی
پول نقد و حسابهای بانکی موجود از  100دالر تجاوز نمی کند؟
به  FSDکمک کنید تا هویت شما را برای خدمت سریعتر تأیید کند FSD .سعی می کند هویت شما را به صورت الکترونیکی تأیید کند .لطفا ( )1یک نسخه از
شناخت خود را با درخواست شما ضمیمه نمایید یا ( )2شخصی مانند دوست  ،عضو خانواده  ،صاحبخانه یا کارفرما را به یکی از دفتر  FSDبیاورید  ،یا ( )3یا

)FS-1 (10/2020
)FS-1 DARI (10/2021

لست تماس را در زیر داده تا در تصدیق هویت شما مار یاری نماید FSD.در صورت ضرورت به این شخص تماس خواهد گرفت.
شماره تلیفون:
نام شخص که هویت شما را تأیید مینماید:
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بخش  - 3اعضای خانواده
شهرت خود را در خط  1بنویسید .معلومات همه افرادی که در خانواده شما زندگی می کنند ،از جمله همسر ،هر کودک
زیر  22سال که حداقل نیمی ( 50فیصد) از زمان در خانه شما هستند و هر کسی که اکثر وقت غذا در خانه شما می خورد.
شامل همه اعضای خانواده بدون در نظر گرفتن تابعیت یا وضعیت مهاجرت آنها.
شهروندی یا وضعیت مهاجرت به طور خودکار متقاضی را از دریافت فواید  SNAPمحروم نمی کند .اطالعات نژادی و
قومی جمع آوری می شود تا اطمینان حاصل شود که فواید برنامه بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ و منشاء ملی توزیع می
شود .ارائه این معلومات اختیاری است و بر شایستگی شما یا میزان فواید  SNAPشما تأثیر نمی گذارد.
ارائه شماره تأمین اجتماعی ( )SSNو وضعیت مهاجرت هر یک از اعضای خانواده داوطلبانه است.
با هرحال ،برای افرادی که  SSNو/یا وضعیت مهاجرتی ارائه نمی دهند ،وضعیت مهاجرت اعضای خانواده متقاضی
ممکن است مشروط به تأیید شهروندی و خدمات مهاجرت ایاالت متحده باشد ( .)USCISاطالعات ارائه شده توسط
 USCISممکن است بر میزان شایستگی و فواید شما تأثیر بگذارد.
نام کامل حقوقی
.1

جنسیت
**

رابطه با
متقاضی
خود

تاریخ تولد

SSN

اسپانیایی یا
التین؟

نژاد
*

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

*لیست همه موارد ضرورت:
 -3امریکایی هندي/االسکا اصلي
 -2سیاه /آفریقایی آمریکایی
 -1سفید
 -5اصلی هاوایی/جزیره اقیانوس آرام
-4اسیایی

** برای
 SNAPتعیین
صالحیت الزم
نیست

اگر فضای کافی برای همه اعضای خانواده ندارید  ،یک لیست اضافی با اطالعات آنها ضمیمه کنید.
نخیر
بلی
 .1آیا شما و همه افراد خانواده تان با هم غذا میخرید و می پزید؟
اگر نه ،چه کسی با خانواده شما خرید نمی کند و غذا نمی
پزد؟__________________________________
 .2هر کسی را که در خانه شما زنده گی میکند ذکر کنید_______________________________________:
 .3هر کسی را که فرزندخوانده یا بزرگسال خوانده در خانواده شما است ذکر
کنید_________________________:

)FS-1 (10/2020
)FS-1 DARI (10/2021

 .4افرادی را که در خانواده شما شهروند ایاالت متحده نیستند ذکر کنید_______________________________:
نخیر
بلی
 .5آیا زبان انگلیسی زبان مورد نظر شماست؟
 .6اگر نه ،زبانی که بیشتر در خانه شما صحبت می شود
چیست؟___________________________________
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به هر یک از سواالت این بخش "بله" یا "نه" پاسخ دهید .برای هر سوالی که به آن پاسخ مثبت داده اید ،در آن توضیح دهید فضای
ارائه شده پاسخ "بله" به هر یک از سواالت این بخش ممکن است فواید  SNAPبرای فردی که پاسخ "بله" داده است به رد
صالحیت منجر شود.
 .1آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده شما به دلیل خرید یا فروش فواید  SNAPبه ارزش  500دالر یا بیشتر پس
از تاریخ  96-22-96محکوم شده اید؟

بلی

نخیر

اگر بله ،چه کسی؟ ___________________________________________________________________
 .2آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده تان برای جلوگیری از تعقیب ،بازداشت یا زندان برای جرمی (اقدام به جنایت)
مخفی شده اید یا از قانون فرار می کنید؟
اگر بله ،چه کسی؟ ___________________________________________________________________

بلی

نخیر

 .3آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده شما شرط محکمه یا بند را نقض می کنید؟

بلی

نخیر

اگر بله ،چه کسی؟ ___________________________________________________________________
 .4آیا شما یا هر کسی در خانواده شما اظهارات نادرستی در مورد هویت یا آدرس شما برای دریافت فواید SNAP
بلی
در  2یا چند خانواده به طور همزمان ارائه کرده اید؟
اگر بله ،چه کسی؟ _____________________________________________________________________

نخیر

بلی

نخیر

 .5آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده خود در دادگاهی فدرال یا ایالتی به جرمی پس از تاریخ  22-8-96در
ارتباط با داشتن ،استفاده یا توزیع غیرقانونی محکوم شده اید؟

اگر بله ،چه کسی؟ _____________________________________________________________________
 .6آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده تان تا به حال به دلیل دریافت تقلبی از مزایای  SNAPتکراری در هر ایالت
بلی
پس از تاریخ  22-92-96محکوم شده اید؟
اگر بله ،چه کسی؟ _____________________________________________________________________

نخیر

بلی

نخیر

 .7آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده تان پس از تاریخ  22-92-96به دلیل تجارت فواید  SNAPبا اسلحه،
مهمات یا مواد منفجره محکوم شده اید؟

اگر بله ،چه کسی؟ _____________________________________________________________________
 .8آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده تان تا به حال به دلیل تجارت مزایای  SNAPبرای داروها پس از تاریخ
 29-22-96محکوم شده اید؟
اگر بله ،چه کسی؟ ___________________________________________________________________

بلی

نخیر

بخش  - 5اطالعات مربوط به خانواده
به این سواالت برای خود و همه افرادی که با شما زندگی می کنند پاسخ دهید (همانطور که در بخش  3ذکر شده است).
 .1آیا کسی در ایالت دیگری غیر از میسوری( )Missouriدر  30روز گذشته فواید  SNAPدریافت کرده است؟ بلی
اگر بله ،چه کسی؟____________________ ایالت__________________________:
بلی
 .2آیا کسی معلول است؟
اگر بله ،چه کسی؟ __________________________________________________

.3

نخیر

نخیر

نخیر
بلی
آیا کسی  18تا  49سال سن دارد و در مکتب ثبت نام کرده است؟
اگر بله  ،چه کسی؟________________________________ مکتب______________:

__________________________
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منابع
منابع عبارتند از حساب های بانکی و انواع دیگری از پول است که شما خودتان یا با افراد دیگر در اختیار دارید.
نخیر
بلی
 .1آیا کسی حساب بانکی دارد یا نام کسی در حساب بانکی است؟
اگر بله  ،چه کسی؟____________________ بیالنس __________ $ :نام بانک________________:
________________
__________$
____________________
 .2آیا کسی پول نقد دیگری دارد؟

بلی

نخیر

اگر بله  ،چه کسی؟____________________ بیالنس__________$ :
____________________

__________$

 .3آیا کسی سهام ،اوراق قرضه و/یا حساب های تقاعدی مانند (IRAحساب تقاعدی فردی) دارد؟
اگر بله  ،چه کسی؟____________________ ارزش پول نقد________________$ :
________________
____________________

بلی

نخیر

عاید
درآمد پولی است که به شما پرداخت می شود ،مانند درآمد حاصل از شغل یا پرداخت های تامین اجتماعی یا حمایت از کودکان.
نخیر
بلی
 .1آیا کسی از کار درآمد دارد یا پولی کسب می کند؟
اگر بله ،لیست کسانی که آن را دریافت می کنند  ،کارفرما و درآمد ناخالص ماهانه قبل از مالیات یا وضع مالیات دیگر:
مبلغ ماهانه
کارفرما
چه کسانی از کار درآمد کسب می کنند؟
$
$
$
$
نخیر
بلی
 .2آیا کسی از منابع زیر درآمد یا پولی دریافت می کند؟
اگر بله  ،منبع و لیست کسانی که آن را دریافت می کنند و چه اندازه مبلغ ماهانه است:
مبلغ ماهانه

چه کسی دریافت مینماید؟

منبع
عاید امنیت اجتماعی (تقاعد ،معلولیت
یا بازماندگان)
عاید امنیتی اضافی ()SSI
$
مزایای اداره سربازان قدیمی ()VA
$
حمایت از طفل
$
فواید بیدون کار
$
تحفه یا هدیه
$
قرض های محصلین ،کمک های
$
مالی ،بورس های تحصیلی
منابع دیگر -در اینجا ذکر کنید:
.1
.1
$
.2
.2
$
نخیر
بلی
 .3آیا عاید کسی در  30روز گذشته متوقف شده یا کاهش یافته است؟
تاریخ و مقدار آخرین چک ____________________
اگر بله  ،چه کسی؟____________________
$
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مصارف
مصارف صورت حساب هایی هستند که شما مسئول پرداخت آنها هستید.
.1
.2

.3
.4

نخیر

بلی
آیا کسی برای خانه ای که در آن زندگی می کنید اجاره یا پرداخت خانه می پردازد؟
اگر بله  ،کل مبلغ ماهانه را لیست کنید ______________ $ :چه کسی پرداخت می کند؟
________________
آیا کسی هزینه های آب و برق زیر را برای خانه ای که در آن زندگی می کنید می پردازد؟ (همه موارد کاربردی را
بررسی کنید)
چه کسی پرداخت می کند؟
نخیر
بلی
برق :آیا خانه شما را گرم یا سرد می کند؟
_____________
چه کسی پرداخت می کند؟
نخیر
بلی
گاز :آیا خانه شما را گرم یا سرد می کند؟
_____________
چه کسی پرداخت می کند؟
نخیر
سوخت دیگر :آیا خانه شما را گرم یا سرد می کند؟ بلی
_____________
فهرست سوخت______________________ :
تلیفون چه کسی پرداخت می کند؟ ____________________
کثافت چه کسی پرداخت می کند؟ ____________________
آب چه کسی پرداخت می کند ؟ ____________________
فاضالب چه کسی پرداخت می کند؟___________________
بلی
آیا کسی حمایت کودک و/یا نفقه با حکم دادگاه را پرداخت می کند؟
ﻧ ﺨﯿ
اگر بله  ،کل مبلغ ماهانه را لیست کنید_______________________________________ $ :
آیا کسی که دارای معلولیت است یا عمرش از 60سالگی به باال است هزینه های درمانی مانند بیمه یا حق بیمه
نخیر
 ،Medicareمعاینه داکتر ،مراقبت در خانه ،حمل و نقل برای مراقبت های طبی یا عینک را دارد؟ بلی
اگر بله  ،کل مبلغ ماهانه را لیست کنید_______________________________________ $ :

بخش  - 6اطالعیه ها (لطفا ً صفحه  8را بخوانید و امضا کنید)
بیانیه عدم تبعیض  :USDAمطابق قوانین فدرالی حقوق شهروندی و مقررات و سیاست های وزارت کشاورزی ایاالت
متحده ( ) ،)USDA ،USDAنمایندگی ها  ،ادارات و کارکنان آن و موسساتی که در برنامه های  USDAشرکت یا اداره
می کنند از تبعیض بر اساس نژاد ،رنگ ممنوع است .منشاء ملی  ،جنسیت  ،اعتقادات مذهبی  ،ناتوانی  ،سن  ،عقاید
سیاسی  ،یا انتقام یا تالفی برای فعالیت های قبلی حقوق مدنی در هر برنامه یا فعالیتی که توسط  USDAتأمین می شود.
افراد دارای معلولیت که به وسایل جایگزین نیاز دارند ارتباط برای اطالعات برنامه (به عنوان مثال بریل  ،چاپ بزرگ ،
نوار صوتی  ،زبان اشاره آمریکایی و غیره) باید انجام شود با آژانس (ایالتی یا محلی) که در آن درخواست فواید کرده اند
تماس بگیرید .افرادی که ناشنوا  ،کم شنوا یا دارای مشکل هستند ناتوانی های گفتاری ممکن است از طریق خدمت امدادی
فدرال به شماره  )800( 877-8339با  USDAتماس بگیرند .عالوه بر این ،برنامه اطالعات ممکن است به زبانهای
دیگری غیر از انگلیسی در دسترس باشد.
برای ثبت شکایت برنامه تبعیض ،فورم شکایت تبعیض را از برنامه  )AD-3027( USDAبه صورت آنالین دریافت نماید:
 ،http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust. htmlو در هر دفتر  ،USDAیا نامه ای خطاب به
 USDAبنویسید و تمام معلومات درخواست شده در فورم را در نامه ارائه دهید.
برای درخواست کاپی فورم شکایت ،با  (866) 632-9992تماس بگیرید .فورم یا نامه تکمیل شده خود را به  USDAتسلیم
کنید )1( :پست الکترونیکی :وزارت کشاورزی ایاالت متحده  ،دفتر معاون وزیر حقوق بشر 1400 ،جاده استقالل،
،SWواشنگتن ،دی .سی )2( 20250-9410; .فکس (202) 690-7442; :یا ( )3ایمیلprogram.intake@usda.gov :
این موسسه ،یک ارائه کننده فرصتهای مساوی است.
بیانیه عدم تبعیض  :DSSدپارتمان خدمات اجتماعی میسوری ) (Missouriبه اصول فرصت شغلی و دسترسی مساوی
به خدمات متعهد است .بر این اساس ،کارکنان  ،DSSمتقاضیان استخدام و پیمانکاران بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ ،
خاستگاه ملی ،اصل و نسب ،معلومات ارثی ،حامله گی ،جنسیت ،گرایش جنسی ،سن ،ناتوانی ،مذهب یا وضعیت جانبازی
با هم برابر برخورد می شوند.
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حقوق شنیدن عادالنه  : FSDدر صورت درخواست یا دریافت فواید  ،SNAPحق شنیدن دارید و موارد زیر اتفاق می افتد:
•  FSDتصمیم می گیرد که شما واجد شرایط نیستید و فکر می کنید که واجد شرایط هستید.
•  FSDمزایای  SNAPرا در اختیار شما قرار می دهد و سپس فواید را کاهش داده یا متوقف می کند و فکر می کنید دالیل اشتباه است.
• شما با اطالعات مورد استفاده برای تعیین میزان سود موافق نیستید یا با مبلغ مزایا موافق نیستید.
•  FSDاز گرفتن درخواست شما خودداری می کند.
•  FSDفورا ً به درخواست شما برای کمک عمل نمی کند و فکر می کنید که آنها زمان کافی برای این کار را داشته اند.
اگر درخواست شما رد یا رد شده یا هر اقدامی در مورد قضیه شما قبالً انجام شده است ،می توانید در ظرف  90روز پس از امتناع یا اقدام
درخواست رسیدگی کنید .اگر اق دام پیشنهادی مزایای شما را تغییر داده یا متوقف کند و شما ظرف ده روز از تاریخ اخطار درخواست رسیدگی
کنید ،ممکن است تا زمان تصمیم گیری جلسه رسیدگی به دریافت فواید مشابه ادامه دهید .شما یا نماینده شما می توانید از طریق تلیفون،
حضوری یا کتبی درخواست رسیدگی کنید .قضیه شما می تواند توسط یکی از اعضای خانواده یا نماینده ای مانند مشاور حقوقی ،اقارب،
دوستان یا سخنگوی دیگر ارائه شود.

ممکن است از دریافت فواید  SNAPمحروم شوید اگر:
• مزایای  SNAPخود را به صورت نقدی یا مبالغی غیر از غذای واجد شرایط ،مستقیم یا غیر مستقیم ،در مشارکت یا تنهایی با دیگران،
بفروشید.
• برای دریافت فواید  SNAPباید معلومات دروغ یا پنهان را ارایه نکنید که خانواده شما نباید از آن برخوردار شوند.
• از مزایای  SNAPبرای خرید اقالم غیر خوراکی  ،مانند الکل یا سیگار ،یا پرداخت به حسابهای اعتباری استفاده کنید.
• خرید محصولی با فواید  SNAPکه دارای محفظه ای است که نیاز به واریز برگشت دارد ،به منظور اخذ نقدینگی با دور انداختن محصول
و بازگرداندن ظرف به مبلغ سپرده.
• خرید محصوالت با مزایای  SNAPدر ازای دریافت پول نقد .به طور مثال  ،برای تهیه محصوالت برای فروش مجدد غذا نخرید.
• بابت فواید  ،SNAPهزینه خرید غذای اعتباری را پرداخت کنید.
• از کارت های  EBTکه مال شما نیست استفاده کنید یا در اختیار داشته باشید.
• کارت های  EBTرا معامله یا بفروشید یا غذای خریداری شده با فواید  SNAPرا در اختیار اعضای غیر خانوار قرار دهید.

اطالع و اعتراف مقررات تقلبی
دروغ برای دریافت  SNAPیا فروش یا تجارت فواید  SNAPشما خالف قانون است .درخواست های جایگزین کارت
الکترونیکی مزایای اضافی ( )EBTممکن است منجر به ارجاع برای تحقیقات تقلب شود 7 USC 2015(b)(1).هر شخصی
که توسط هر ایالت یا دادگاه فدرالی یا آژانس اداری تشخیص داده شده است که عمدا ً اظهارات غلط یا گمراه کننده کرده است ،یا
حقایق را کذب ارائه کرده است ،پنهان کرده یا از آن خودداری کرده است یا مرتکب هر عملی شده است که نقض آن محسوب
می شود .این قانون ،مقررات صادر شده بر اساس آن ،یا هر اساسنامه دولتی ،به منظور استفاده ،ارائه ،انتقال ،دستیابی،
دریافت یا در اختیار داشتن مزایای  ، SNAPبالفاصله پس از صدور چنین تصمیمی ،برای مشارکت بیشتر در برنامه
غیرمجاز می شود یک دوره  1ساله در اولین مورد چنین اقدامی 2 ،سال در مورد دوم و به طور دائم در مناسبت سوم.

متقاضیان نمی توانند قانون غذا و تغذیه سال  2008را که شامل موارد زیر است نقض کنند:
•
•
•
•
•
•

هر عضوی که عمدا ً هر یک از قوانین را نقض کند می تواند از برنامه  SNAPبه مدت یک سال ،تا  250.000دالر
جریمه دائمی ،حبس تا  20سال یا هر دو ،محروم باشد .او همچنین ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیر .در صورت
دستور دادگاه ،ممکن است از  SNAPبرای  18ماه دیگر منع شود.
هر یک از اعضای خانواده شما که عمدا ً قوانین را نقض می کند  ،ممکن است برای یک سال برای اولین جرم  ،دو سال برای جرم
دوم و به طور دائم برای جرم سوم  SNAP ،دریافت نکند.
اگر دادگاه حقوقی یکی از اعضای خانواده را در استفاده یا دریافت مزایا در معامله مربوط به فروش مواد کنترول شده مجرم تشخیص
دهد ،شما برای اولین جرم به مدت دو سال و برای بار دوم به طور دائم واجد شرایط دریافت مزایانخواهید بود.
اگر ی ک دادگاه شما را متهم به استفاده یا دریافت مزایای معامله مربوط به فروش اسلحه ،مهمات یا مواد منفجره می داند ،در اولین
مورد چنین تخلفی دائما ً واجد شرایط مشارکت در برنامه نخواهید بود.
اگر مشخص شد که در رابطه با هویت یا محل اقامت اظهارنامه یا نمایندگی متقلبانه انجام داده اید تا چندین مزایای  SNAPرا به
طور همزمان دریافت کنید  ،مشارکت در برنامه را به مدت  10سال واجد شرایط نخواهید داشت.
اگر دادگاه شما را متهم به فواید قاچاق به مبلغ کل  500دالر یا بیشتر دانست ،در اولین فرصت چنین تخلفی دائما ً واجد شرایط مشارکت
در برنامه نخواهید بود.
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اطالعاتی که در برنامه ارائه می دهید باید از مقامات فدرال ،ایالتی یا محلی تأیید شود تا مشخص کند آیا این معلومات واقعی است
یا خیر .که در صورت نادرست بودن اطالعات ،مزایای  SNAPممکن است رد شود و ممکن است به دلیل ارائه اطالعات نادرست
تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید.
اطالعات موجود از طریق سیستم واجد شرایط بودن و تأیید درآمد ( )IEVSدرخواست می شود ،مورد استفاده قرار می گیرد ممکن
است در صورت مشاهده مغایرت توسط دولت تأیید شود و چنین معلومات می تواند بر شایستگی و سطح مزایای خانواده تأثیربگذارد.
مجموعه اطالعات مربوط به برنامه  ،از جمله  SSNهر یک از اعضای خانواده ،تحت قانون غذا و تغذیه ( 2008قانون قبلی
 ،)SNAPبا اصالحات 7 USC 2011-2036،مجاز است .معلومات برای تعیین اینکه آیا خانواده شما واجد شرایط هستند یا همچنان
واجد شرایط مشارکت در  SNAPهستند مورد استفاده قرار می گیرد .ما این اطالعات را از طریق برنامه های تطبیق کمپیوتر تأیید
می کنیم .این معلومات همچنین برای نظارت بر رعایت مقررات برنامه و مدیریت برنامه مورد استفاده قرار می گیرد .این اطالعات
ممکن است به سایر ایالت های فدرال و ایالت افشا شود هدف سازمانها برای بررسی رسمی و مقامات مجری قانون به منظور دستگیری
افراد فراری برای فرار از قانون است .اگر ادعای  SNAPعلیه خانواده شما مطرح شود  ،اطالعات این برنامه  ،از جمله ، SSN
ممکن است برای اقدام به جمع آوری مطالبات به آژانس های فدرال و ایالتی و همچنین آژانس های خصوصی جمع آوری مطالبات
ارجاع شود.
بر اساس بخش  ،570.030, RSMo,سرقت مزایای کمک های مردمی جرم صف  Cاست اگر ارزش مزایا  500.00دالر یا بیشتر
باشد (پس از  1/1/17کالس  Dجرم و ارزش  750.00دالر یا بیشتر) .مجازات شامل حبس تا هفت سال و جریمه نقدی حداکثر
 5000دالر است .اگر ارزش مزایا کمتر از  500.00 $باشد ،جرم جنایت جنایتکار  Aاست (پس از  1/1/17کمتر از .)750.00 $
مجازات ها و جریمه ها در صورت تکرار افزایش می یابد.
بر اساس بخش  1/1/17), RSMo,موثر  ،578.377 (570.400دریافت غیرقانونی مزایای کمک های عمومی یا کارت های EBT
 ،شما متوجه می شوید که بدست آوردن یا تالش برای به دست آوردن مزایای  SNAPکه حق آن را ندارید خالف قانون است ،یا
دریافت یا تالش برای به دست آوردن فواید  SNAPبه میزان بیشتر از آنچه که مستحق آن هستید .شما درک می کنید که هرگونه
ادعای دروغین ،اظهارنظر یا پنهان کردن هرگونه واقعیت مادی ،به طور کلی یا جزئی ،در این فورم یا در طول مصاحبه ،ممکن
است شما را تحت پیگرد جنایي او/یا محاکمه ملکي قرار دهد .برای تکمیل این فرایند درخواست  ،از شما خواسته می شود که یک
مصاحبه با بخش پشتیبانی خانواده انجام دهید .از شما خواسته می شود که برخی از معلوماتی را که در این برنامه و/یا در مصاحبه
ارائه می دهید ،ثبوت داشته باشد .امضای شما تصدیق می کند که شما با شرایط ذکر شده در این برنامه و در طول مصاحبه موافقت
کرده اید.

ثبت نام کار
من درک می کنم و موافقم که برای دریافت  ، SNAPبرخی از اعضای خانواده باید برای کار ثبت نام کنند .به این معنا که برخی
از اعضای خانواده باید :الف) در زمان درخواست و تأیید مجدد برای کار ثبت نام کنید .ب) وظیفه  30ساعت یا بیشتر در هفته را
بدون دلیل معقول ترک نکنید .ج) ساعات کار را زیر  30ساعت در هفته بدون دلیل معقول کاهش ندهید .د) برای شغلی مناسب
پیشنهاد صادقانه بدون دلیل معقول امتناع نکنید .هر کسی که شرایط کار را رعایت نکند ممکن است از دریافت  SNAPمحروم شود.
این فورم همچنین به عنوان اطالعیه ثبت نام در کار عمل می کند .شما  ،به همراه سایر اعضای خانواده بدون معافیت ،به عنوان کار
ثبت شده در نظر گرفته می شوید و پس از امضای این فورم ،باید شرایط ثبت نام مربوط به کار را رعایت کنید.

کار و یا الزامات آموزشی ()ABAWD
افرادی که به عنوان افراد بالغ دارای توانمند بدون وابسته ( )ABAWDشناخته می شوند ،واجد شرایط مشارکت در برنامه SNAP
به عنوان عضوی از هر خانواده ای نیستند ،در صورتی که فرد فواید  SNAPرا به مدت سه ماه قابل شمارش دریافت کرده باشد.
یک دوره سه ساله از جنوری  2016تا دسامبر  .2018ماههای قابل شمارش ماههایی هستند که طی آن یک فرد مزایای SNAP
را برای ماه سود کامل دریافت می کند در حالی که شرایط کار را با کار و/یا حضور برآورده نمی کند در هفته  20ساعت آموزش
میگیرد ،به طور متوسط ماهانه در مجموع حداقل  80ساعت میشود.
یک (بزرگساالن توانمند و بدون وابسته)  18-49 ABAWDساله است .در خانواده  SNAPفرزندی زیر  18سال ندارد .غیرفعال
نیست؛ باردار نیست؛ دانشجوی تمام وقت نیست؛ عدم مراقبت از یکی از اعضای خانواده بیمار یا ناتوان؛ عدم دریافت بیکاری (در
هر ایالت)؛ و در برنامه درمان مواد مخدر یا الکل شرکت نمی کند .محدودیت زمانی (سه ماه) فقط برای  ABAWDها عملی می
شود و  ABAWDها ممکن است با برآوردن شرایط کار/آموزش حداقل  80ساعت در  30روز گذشته  ،واجد شرایط شوند.
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این صفحه را قبل از امضاء با دقت بخوانید.
وقتی امضا می کنید ،تأیید کنید که اظهارات این برنامه را میدانید .شما در حال تأیید ،تحت مجازات شهادت دروغ ،اطالعاتی را که
در این فورم ارائه می دهید در طول مصاحبه باید درست و دقیق باشد ،از جمله اطالعات مربوط به تابعیت و وضعیت مهاجرت،
درک می کنید .شما میدانید که هرگونه هزینه ای که گزارش نمی کنید و در صورت درخواست تأیید می کنید ،برای تعیین فواید
 SNAPشما استفاده نمی شود.
شما به مدیر بخش پشتیبانی خانواده یا منصوب وی اجازه می دهید تا شرایط و اظهارات خود را از طریق مقامات فدرال  ،ایالتی یا
محلی بررسی کند تا مشخص شود آیا اطالعات ارائه شده شما واقعی است یا خیر.
بر اساس بخش  1/1/17), RSMo,مورخ  ،578.385 (570.408تحت مجازات شهادت دروغ ،شما تأیید می کنید که اظهارات
درست ،دقیق و کامل را در بهترین حد دانش خود ،برای هر یک از اعضای خانواده که برای آن هستید ،ارائه کرده اید .درخواست
شامل معلومات مربوط به تابعیت و وضعیت بیگانگان.
با امضای این برنامه به صورت کاغذی یا الکترونیکی ،به ما اجازه می دهید که در مورد قضیه خود از طریق سیستم شماره گیری
خودکار به شماره تیلفون اصلی که در صفحه  1ارائه کرده اید ،تماس های تلیفونی به شما ارسال میشود ،یا مجبور نیستید با این
امر به عنوان بخشی از درخواست شما موافقت کنید .اگر می خواهید از دریافت این تماس ها امتناع کنید  ،اینجا را بررسی کنید:

اینجا را امضا کنید:
امضای شما:

تاریخ:

امضای شاهد (اگر امضا ندارید امضای نام خود کنید):

تاریخ

کمک خواستن؟
•
•
•
•

برای شروع مکالمه ،بررسی وضعیت فواید خود یا تغییرات گزارش ،از  https://dss.mo.govدیدن کنید
با ) 855-FSD-INFO (855-373-4636تماس بگیرید تا با یکی از اعضای تیم صحبت کنید
رله میسوری 711
کارمندان  TTYمی توانند با شماره  800-735-2966تماس بگیرند

اگر نابینا هستید یا بینایی دارید و می خواهید در مورد خدمات توانبخشی نابینایان اطالعاتی کسب کنید ،لطفا ً با 800-592-
6004تماس بگیرید.
برقراری پدر بودن برای فواید  SNAPضروری نیست .با این حال ،اگر می خواهید در برقراری پدری کمک کنید ،لطفا ً با
خط تلیفون پدری  FSDبه شماره  855-454-8037تماس بگیرید.
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